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Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης
Χόβολη ΑΚ/8-5

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συναρµολόγησης και συντήρησης
αποτελεί τµήµα της µελέτης για την εναρµόνιση της
Χόβολης ΑΚ/8-5
µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες:
2014/35/EK Οδηγία χαµηλής τάσης (LVD)
2014/30/ΕΚ Οδηγία για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC)
2015/863/EΚ (RoHS) Οδηγία για τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό τροποποίηση της 2011/65/EΚ
Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της xόβολης ΑΚ/8-5 και πρέπει να
είναι στη διάθεση οποιουδήποτε θελήσει να θέσει σε λειτουργία, να συντηρήσει, επισκευάσει
ή να ρυθµίσει τη λειτουργία της.
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από
κακή ή λανθασµένη εγκατάσταση και επισκευή. Μόνο εκπαιδευµένοι συντηρητές πρέπει να
συντηρούν τη Χόβολη.

Συντάχθηκε και εκδόθηκε από την εταιρεία

ΚΙΟΣΙΔΗΣ I.K.Ε.
που είναι η κατασκευάστρια εταιρία
Η εταιρεία για την έκδοση του συνεργάστηκε µε:

Στο παρόν εγχειρίδιο υπάρχει η πιθανότητα να βρείτε µικρές διαφορές από τη συσκευή που έχετε αγοράσει. Αυτό οφείλεται στη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων µας.
Εάν αυτή η διαφοροποίηση σας δηµιουργεί οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε
άµεσα µε τον κατασκευαστή.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1993 ως ατοµική επιχείρηση σε συνέχεια προηγούµενης
εταιρείας, όπου συµµετείχε ο κ. Ι. Κιοσίδης και λειτουργούσε από το 1982 µε συναφές αντικείµενο.
Βασικός στόχος της νέας επιχείρησης είναι να παρέχει πλήρη σειρά επαγγελµατικών
συσκευών για το bar, που να ανταποκρίνονται στις υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς επίσης και στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελµατία.
Το 2004 η επιχείρηση µεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (2.000 τ.µ.) στο
16 χλµ. Θεσσαλονίκης-Σερρών, πολύ κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
ο

Η εταιρεία «ΚΙΟΣΙ∆ΗΣ I.K.Ε.» από την έναρξη των δραστηριοτήτων της έχει προσανατολιστεί µε προσήλωση στη συνεχή βελτίωση:
•

της ποιότητας κατασκευής,

•

της απλότητας του χειρισµού,

•

της υψηλής απόδοσης των συσκευών της και κυρίως

•

της ασφάλειας.

Αυτό έγινε αµέσως αντιληπτό από τους πολυάριθµους πελάτες µας που ανταποκρίθηκαν όπως εσείς κι έδειξαν την εµπιστοσύνη τους στα προϊόντα µας. Πιστοί στην αναζήτηση του τέλειου µε σκοπό την εξυπηρέτηση του πελάτη και µε βάση τον Ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας µας, προχωρήσαµε στην πιστοποίηση των συσκευών µας σύµφωνα µε
τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EK, 2015/863/ΕΚ, 2014/30/ΕΚ.
Αυτό σηµαίνει για τον τελικό χρήστη ακόµη περισσότερη ασφάλεια.
Με τη δική σας υπεύθυνη εργασία και τη δική µας συνεχή προσπάθεια ελπίζουµε να
συνεχίσουµε τη συνεργασία µας και στο µέλλον.
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1.2 ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα προϊόντα που κατασκευάζει η εταιρεία είναι:
• Φραπιέρες

• Λεµονοστίφτες (αυτόµατοι και χειροκίνητοι)

• Blender

• Χόβολες παραδοσιακού καφέ στην άµµο

• Φρυγανιέρες

• Συσκευές hot-dog (ατµού, νερού, κυλίνδρων)

• Παγοθραύστες
• Σοκολατιέρες

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΈΣ Ο∆ΗΓΊΕΣ. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ
Στη συναρµολόγηση και επιλογή των εξαρτηµάτων αυτού του εξοπλισµού τα πάντα
έχουν γίνει για να κάνουν πιο σίγουρη τη δική σας εργασία.
Η σύνεση όµως είναι αναντικατάστατη και δεν υπάρχει καλύτερος κανόνας από εκείνον που προλαµβάνει το ατύχηµα.
Η Χόβολη σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και συναρµολογήθηκε σύµφωνα µε τους κανονισµούς των οδηγιών:
• (LVD) Οδηγία χαµηλής τάσης 2014/35/EU
• (EMC) Οδηγία για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 2014/30/EU
• (RoHS) Οδηγία για τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 2015/863/EU τροποποίηση της 2011/65/EU
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3. ΣΗΜΑΝΣΗ
Με τον όρο σήµανση ορίζονται όλες οι ενδείξεις ή επιγραφές για την αναγνώριση του
τύπου της συσκευής ή ενός εξαρτήµατος, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής ή του εξαρτήµατος.
Κάθε εξοπλισµός έχει κατασκευαστεί έχοντας λάβει όλα τα µέτρα ασφάλειας για την
προστασία του χειριστή. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν εναποµείναντες κίνδυνοι, οι οποίοι επισηµαίνονται µε κατάλληλες πινακίδες. Αυτές οι πινακίδες που παρουσιάζονται παρακάτω,
επισηµαίνουν τις διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις.
∆ιατηρήστε τις πινακίδες καθαρές και αντικαταστήστε τις άµεσα αν ξεκολλήσουν
ή καταστραφούν.
Α) ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η πινακίδα βρίσκεται σε εµφανές σηµείο πάνω στη συσκευή και περιέχει τα στοιχεία
του κατασκευαστή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
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Β) ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Οι πινακίδες αυτές τοποθετούνται σε σηµεία, ώστε να είναι σαφώς ορατές και ευανάγνωστες. Συνιστάται να τοποθετηθούν σε σηµεία που παρουσιάζουν εναποµείναντες κινδύνους, οι οποίοι δεν µπορούν λογικά να αποκλειστούν ή να περιοριστούν σηµαντικά από το
στάδιο του σχεδιασµού, όπως κοντά σε θερµές επιφάνειες ή σε υπό τάση µέρη. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των πινακίδων θα πρέπει να αντικατασταθούν άµεσα.

Η πινακίδα αυτή τοποθετείται στο κάτω
µέρος της Χόβολης (πάτος)

Η πινακίδα αυτή τοποθετείται στο κάτω
µέρος της Χόβολης (πάτος)

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Η πινακίδα αυτή τοποθετείται
στο σώµα της Χόβολης
4. ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Αυτό το σύµβολο ασφάλειας ακολουθεί µήνυµα σχετικό µε κινδύνους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αποφυγή ατυχήµατος.
Αυτό το σύµβολο ακολουθεί µήνυµα σχετικό µε πληροφορίες που αναφέρονται
στο παρόν ή σε συνοδευτικό εγχειρίδιο και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Αυτό το σύµβολο ακολουθεί υπόδειξη.
Συναντώντας τα παραπάνω προσέχουµε για τυχόν ατυχήµατα ή σηµαντικά σηµεία
για τη λειτουργία και διαβάζουµε προσεκτικά το µήνυµα που ακολουθεί.
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5. ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες χρήσης και συντήρησης της Χόβολης της εταιρίας
«ΚΙΟΣΙ∆ΗΣ I.K.Ε.». Πριν χρησιµοποιήσετε τη Χόβολη για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Επίσης, περιλαµβάνεται η εγγύηση µε τους όρους και τις συνθήκες
που την καθιστούν έγκυρη, καθώς και η δήλωση συµµόρφωσης µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
ασφαλείας. Η εταιρεία δε φέρει καµιά ευθύνη για ατυχήµατα ή βλάβες που οφείλονται
σε αµέλεια ή στη µη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου. ∆ε φέρει επίσης
καµία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
Για ενδεχόµενες επισκευές ή ελέγχους που απαιτούν την εκτέλεση περίπλοκων επεµβάσεων, πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένα σέρβις που διαθέτουν ειδικευµένο
προσωπικό ή απευθείας στην εταιρία «ΚΙΟΣΙ∆ΗΣ I.K.Ε.», που είναι πάντοτε στη διάθεσή
σας, για να σας προσφέρει µια ταχεία και επιµελή τεχνική υποστήριξη. Είναι υποχρεωτική η
προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων που αναγράφονται στην πινακίδα της Χόβολης, έτσι
ώστε να αποφεύγονται σφάλµατα που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του
χρήστη και να δηµιουργήσουν καταστάσεις κινδύνου.
Είµαστε βέβαιοι ότι λαµβάνοντας όλα αυτά υπόψη, θα σας είναι εύκολο να χρησιµοποιήσετε τη νέα σας Χόβολη, που θα σας εξυπηρετήσει για µια ολόκληρη ζωή ικανοποιώντας
πλήρως τις απαιτήσεις σας. Με τη Χόβολη µπορείτε να ετοιµάσετε τον ελληνικό καφέ σας µε
τον παραδοσιακό τρόπο στην άµµο απολαµβάνοντας το άρωµά του.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Χόβολης και πρέπει να τη συνοδεύει πάντοτε σε κάθε µετακίνηση ή µεταπώλησή της. Πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές σηµείο, γνωστό στο υπεύθυνο προσωπικό. Το ίδιο προσωπικό είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη και
τη διατήρηση σε ακέραιη κατάσταση του εγχειριδίου, ώστε να µπορεί να
το συµβουλεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Σε περίπτωση
καταστροφής ή απώλειας, πρέπει να ζητηθεί αµέσως νέο αντίτυπο από
την κατασκευάστρια εταιρεία.
∆ιατηρήστε µε σχολαστικότητα το παρόν εγχειρίδιο σε ιδανικό χώρο κοντά στη
συσκευή και κατέστησέ το γνωστό σ’ όλους τους ενδιαφερόµενους.
Μην παραµελείτε να διαβάζετε το εγχειρίδιο ανεξάρτητα από την προηγούµενη
εµπειρία σας. Λίγα λεπτά µελέτης θα σας εξοικονοµήσουν χρόνο και κόπο και
θα σας προφυλάξουν από περιττά έξοδα.
∆ιαβάστε προσεκτικά πριν προχωρήσετε στην εκκίνηση, χρήση, συντήρηση ή
άλλες παρεµβάσεις πάνω στη συσκευή και ακολουθήστε µε ακρίβεια τις οδηγίες
και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται πιο κάτω.
∆ιατηρήστε τοποθετηµένες πάνω στη συσκευή τις πινακίδες και αντικαταστήστε
αµέσως αυτές που χάθηκαν ή είναι δυσανάγνωστες.
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6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η µη τήρηση των παρακάτω κανόνων µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα και ενδεχόµενο τραυµατισµό.
• Το προσωπικό που θα επιλεγεί για το χειρισµό της συσκευής θα πρέπει να γνωρίζει
τις σχετικές οδηγίες χειρισµού και να τις ακολουθεί πιστά, όπως αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Μην αφήνετε να χρησιµοποιούν τη συσκευή παιδιά ή άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
• Ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί η συσκευή να είναι στεγνός από νερά και λάδια.
• Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεµένη στο δίκτυο και εκτός της προσοχής σας, είτε
µετά το πέρας της εργασίας σας, είτε για να την καθαρίσετε, είτε αν έχει κάποια βλάβη.
• Μην τεντώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας και µην εφαρµόζετε σ’ αυτό υπερβολική δύναµη.
• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή, αν παρουσιάζει βλάβη ή αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευµατολήπτης έχουν πρόβληµα. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.
• Μην εµπιστεύεστε την επισκευή της συσκευής σε άτοµα που δεν είναι εξουσιοδοτηµένα από την κατασκευάστρια εταιρία. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.
• Μη προβαίνετε σε αλλαγές πάνω στη συσκευή µε κανέναν τρόπο.
• Χρησιµοποιήστε ανταλλακτικά µόνο από την κατασκευάστρια εταιρία.
• Μη βρέχετε τη συσκευή µε νερό ή οποιοδήποτε υγρό.
• Μην αντικαταστήσετε ποτέ µόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας.
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7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
7.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η Χόβολη µεταφέρεται συναρµολογηµένη και συσκευασµένη σε κατάλληλη συσκευασία µε τα κατάλληλα προστατευτικά, έτσι ώστε να αποφεύγονται ζηµίες που οφείλονται στη
µεταφορά της. Το καθαρό βάρος της συσκευής είναι 2,940 Kg.
Με την παραλαβή της συσκευής ελέγξτε για τυχόν ζηµιές που προκλήθηκαν
κατά τη µεταφορά.
7.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή, επίπεδη και οµαλή επιφάνεια,
όπως σταθερό τραπέζι ή πάγκο, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ευστάθειας
της κατά την τοποθέτηση ή λειτουργία της.
• Η επιφάνεια τοποθέτησης θα πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγµένη από
νερά και λάδια.
• Θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η αναγκαία για τη λειτουργία της συσκευής εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύµατος, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συσκευής (βλ.§13
σελ. 16).
• Ο χώρος θα πρέπει να έχει τις απαιτούµενες διαστάσεις. Περιµετρικά πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος προκειµένου να µην εµποδίζεται η τροφοδοσία της συσκευής, ο
χειρισµός και η συντήρησή της.
• Η τροφοδοσία µε ηλεκτρικό ρεύµα γίνεται µε ρευµατολήπτη (πρίζα τύπου σούκο µε
γείωση) και προορίζεται για εισαγωγή σε σταθερό ρευµατοδότη. Συνιστάται να µη χρησιµοποιείτε προέκταση για το καλώδιο τροφοδοσίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαιτείται ύπαρξη γείωσης στον ρευµατοδότη και ρευµατολήπτη. Η
συσκευή είναι κλάσης Ι, η προστασία από ηλεκτροπληξία εναπόκειται στη γείωση
των υπό τάση µερών.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τάση του κυρίως ηλεκτρικού κυκλώµατος θα πρέπει να είναι συµβατή µε την τάση που δηλώνεται στην πινακίδα σήµανσης της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας από πιθανές ζηµιές.

Πριν από την εγκατάσταση πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πληροφορίες:
• Αρχικός έλεγχος της τάσης και της απαίτησης ισχύος της κυρίως σύνδεσης της συσκευής.
• Ασφάλεια 7Α.

Στο χώρο εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει παροχή ρεύµατος µε τα εξής χαρακτηριστικά: τάση 220-240 V, συχνότητα 50/60Ηz.
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7.3 ΣΥΝ∆ΕΣΗ

Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί µε το δίκτυο παροχής ρεύµατος. Στο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας υπάρχει ρευµατολήπτης που πρέπει να συνδέεται σε ρευµατοδότη µε
κοινά χαρακτηριστικά (220-240 V, 50/60Ηz).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη δική σας ασφάλεια πριν γίνει η σύνδεση της συσκευής µε τη
γραµµή τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας ελέγξτε αν:
• Ο ρευµατολήπτης φέρει οποιαδήποτε φθορά.
• Η τάση και η συχνότητα λειτουργίας της συσκευής είναι συµβατές µε τα χαρακτηριστικά του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
8. ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΈΓΙΣΤΩΝ ∆ΙΑΣΤΆΣΕΩΝ

Εικόνα 1: Σχέδιο μέγιστων διαστάσεων
Μέγιστες ∆ιαστάσεις (mm)
∆ιάµετρος (D)

210 mm

Ύψος (H)

195 mm
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9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
9.1 ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η Χόβολη προορίζεται για οικιακή ή παρόµοια χρήση τέτοια όπως:
• Κουζίνες προσωπικού σε καταστήµατα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
• Αγροτικές κατοικίες
• Από πελάτες σε ξενοδοχεία, µοτέλ και άλλους χώρους φιλοξενίας
• Σε χώρους φιλοξενίας Bed and Breakfast
Με τη Χόβολη µπορείτε να ετοιµάσετε τον ελληνικό καφέ σας µε τον παραδοσιακό
τρόπο στην άµµο απολαµβάνοντας το άρωµά του. Η λειτουργία της είναι απλή. Μια αντίσταση θερµαίνει την άµµο που βρίσκεται µέσα στο µπολ και εκεί τοποθετείται το µπρίκι µε τον
καφέ. Με τη θερµοκρασία που έχει αποκτήσει η άµµος, ψήνουµε τον ελληνικό καφέ µε τον
παραδοσιακό πλέον τρόπο στην άµµο. Το ψήσιµο του ελληνικού καφέ στη Χόβολη στον απαραίτητο χρόνο, τον κάνει πιο εύγευστο, πιο αρωµατικό σε συνδυασµό µε το σωστό χαρµάνι και µε το απαραίτητο καϊµάκι, το οποίο επιτυγχάνεται µε ψήσιµο του καφέ µε παραδοσιακό τρόπο στη Χόβολη.
Η Χόβολη αποτελείται από τα παρακάτω µέρη:

Εικόνα 2: Μέρη της συσκευής
1. Τρέσα διάτρητη

5. Λυχνία αντίστασης

2. ∆ιακόπτης θερµοκρασίας

6. Στεφάνι

3. Ποδαρικά στήριξης

7. Ρευµατολήπτης

4. Λυχνία λειτουργίας (power)
8. Αντίσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Έπειτα από διακοπή ρεύµατος εν ώρα λειτουργίας γυρίστε το διακόπτη θερµοκρασίας αριστερόστροφα και αποσυνδέστε από την πρίζα.
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9.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής ο χειριστής θα πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
• Εξοικείωση µε τη συσκευή και τα µέρη της.
• Έλεγχος τη ευστάθειας της συσκευής.
9.3 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον ρευµατολήπτη.

Αφού τοποθετήσετε τη Χόβολη στο επιλεγµένο σηµείο, ακολουθείστε τις παρακάτω
οδηγίες για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία:
• Ανοίξτε το σακουλάκι µε την άµµο και απλώστε την οµοιόµορφα επάνω στη θερµαντική πλάκα (8 εικόνα 2).
• Συνδέστε τον ρευµατολήπτη στο ηλεκτρικό δίκτυο (7 εικόνα 2).
• Γυρίστε το διακόπτη θερµοκρασίας δεξιόστροφα µέχρι το τέλος της διαγράµµισης (2
εικόνα 2).
• Βεβαιωθείτε πως ανάβουν οι δύο λυχνίες της λειτουργίας και της αντίστασης (4 & 5
εικόνα 2).
• Περιµένετε 15 λεπτά µέχρι η συσκευή να φτάσει στην επιθυµητή θερµοκρασία. Όταν
η συσκευή φτάσει στην επιθυµητή θερµοκρασία (300⁰C), τότε η λυχνία της αντίστασης ανάβει
και σβήνει κατά διαστήµατα (εφόσον παραµένει αναµµένη συνεχώς, ανατρέξτε στην παράγραφο «δυσλειτουργίες και τρόπος αντιµετώπισης»). Η λυχνία της λειτουργίας (power)
είναι συνεχώς αναµµένη.
• Εφόσον λοιπόν η συσκευή έχει φτάσει στην επιθυµητή θερµοκρασία, τοποθετείτε
επάνω στην άµµο το µπρίκι µε το νερό και τα απαραίτητα υλικά (καφές, ζάχαρη) και το βυθίζετε καλά µέσα στην άµµο, ώστε να ακουµπά επάνω στην πλάκα θερµάνσεως. Μετακινείτε το µπρίκι µε µικρές κυκλικές κινήσεις µέσα στην άµµο. Ανακατεύετε τον καφέ και προσέχετε, διότι ο ελληνικός καφές φουσκώνει και µπορεί να χυθεί. Ο καφές θα είναι έτοιµος
σε 2,5-3’.
• Όταν ετοιµαστεί ο καφές σερβίρετε. Η συσκευή µπορεί να παραµείνει στην πρίζα µε
το διακόπτη θερµοκρασίας γυρισµένο στο τέλος της διαγράµµισης, έτσι ώστε να ετοιµάσετε κι
άλλους καφέδες κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
• Για τη διακοπή της λειτουργίας στο τέλος της ηµέρας γυρίστε το διακόπτη θερµοκρασίας αριστερόστροφα µέχρι το τέλος της διαγράµµισης. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
(power) θα σβήσει. Τώρα µπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή αναπτύσσει θερµοκρασία εξωτερικά κατά τη λειτουργία της. ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η άµµος διατηρεί υψηλή θερµοκρασία για αρκετές ώρες µετά
το σβήσιµο της συσκευής. ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΗΝ ΑΜΜΟ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΧΟΒΟΛΗ ΜΕ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ.

Ο χειρισµός της συσκευής πρέπει να γίνεται από ειδικευµένο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και όχι υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρµάκων.
Ο διακόπτης της θερµοκρασίας δεν συνιστάται να τοποθετείται στη µέση της
διαγράµµισης (µέση θερµοκρασία), διότι η άµµος δεν θα αποκτήσει την επιθυµητή θερµοκρασία και ο καφές δεν θα µπορέσει να προετοιµαστεί. Μόνο σε περίπτωση συντήρησης και όταν δε χρησιµοποιείτε τη συσκευή, µπορείτε να γυρίσετε τον διακόπτη στη µέση της διαγράµµισης.
10. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο καθαρισµός της Χόβολης θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε τη
συσκευή απενεργοποιηµένη και αποσυνδεµένη από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
10.1 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

• Η συσκευή θα πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας, αποσυνδεδεµένη από την πρίζα
και δεν πρέπει να είναι ζεστή.
•

Βρέχετε ένα σφουγγάρι µε νερό και αφού το στραγγίσετε καλά, σκουπίστε απαλά τη

Χόβολη εξωτερικά για να καθαρίσετε τυχόν υπολείµµατα καφέ.
• Σε περίπτωση που η άµµος έχει λερωθεί, αντικαταστήστε µε καινούργια άµµο. Γυρίστε τη συσκευή και αδειάστε προσεκτικά τη λερωµένη άµµο σε µια σακούλα.
Να επιµελείστε καθηµερινά την καθαριότητα της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή µόνοι σας. Συµβουλευτείτε εξειδικευµένο προσωπικό, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας ή
απευθείας µε τον κατασκευαστή.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αντικαταστήσετε ποτέ µόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, συµβουλευτείτε εξειδικευµένο προσωπικό, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας ή απευθείας µε τον κατασκευαστή,
έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε, συντηρήσετε ή επισκευάσετε
τη συσκευή όσο αυτή είναι σε κατάσταση λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη βρέχετε τη συσκευή µε νερό ή οποιοδήποτε υγρό.

Μετά το τέλος της εργάσιµης µέρας σβήστε τη συσκευή γυρίζοντας το διακόπτη
θερµοκρασίας αριστερόστροφα µέχρι το τέλος της διαγράµµισης και αποσυνδέστε το ρευµατολήπτη από την πρίζα.
11. ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
11.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα θα πρέπει:
• Να συντηρηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες συντήρησης.
• Να συσκευαστεί καλώς για τον περιορισµό της εισόδου σκόνης και υγρασίας.
• Πριν την επαναλειτουργία θα πρέπει να ελεγχθεί και να καθαριστεί.
Για οποιαδήποτε αµφιβολία ή απορία απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. Ακόµη και
µετά τη λήξη της εγγύησης, θα είµαστε πάντα πρόθυµοι να σας εξυπηρετήσουµε και να σας
δώσουµε τις καταλληλότερες πληροφορίες σχετικές µε τη συσκευή σας. Μην εµπιστεύεστε τη
συντήρηση ή επισκευή της συσκευής σας σε άτοµα µη εξειδικευµένα και προπαντός µην επιχειρήσετε οι ίδιοι εάν δεν έχετε τις κατάλληλες γνώσεις.
Όταν η συσκευή αποσυρθεί από τη λειτουργία της, σας συνιστούµε να απευθυνθείτε σε εταιρία που ασχολείται µε την ανακύκλωση των υλικών. Η εταιρία
αυτή θα αποσυναρµολογήσει τη συσκευή και θα την προωθήσει στον πιο κατάλληλο προορισµό για διαδικασίες ανακύκλωσης ή αποθήκευσης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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12. ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται κάποιες πιθανές δυσλειτουργίες και ο τρόπος
αντιµετώπισής τους. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα εκτός από αυτά
που αναφέρονται παρακάτω, επικοινωνήστε µε την προµηθεύτρια εταιρία.
Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών και της συνεχούς συνεργασίας µε τους πελάτες µας, θα σας παρακαλούσαµε να επικοινωνήσετε µαζί µας σε περίπτωση που παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα πέρα από αυτά που αναφέρει ο ακόλουθος
πίνακας.
Πρόβληµα
∆ε λειτουργεί η
συσκευή

Πιθανή αιτία

Αντιµετώπιση

Ο ρευµατολήπτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ρευµατοδότη

• Συνδέστε τη συσκευή σε έναν
ρευµατοδότη µε τάση όση η τάση
λειτουργίας της συσκευής

Η λυχνία ένδειξης της
αντίστασης παραµένει
συνεχώς αναµµένη

Υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στην
αντίσταση

Η λυχνία λειτουργίας
(power) δεν ανάβει

Ο ρευµατολήπτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ρευµατοδότη
Έχει καεί η λυχνία
Έχει πρόβληµα ο ρυθµιστής ενέργειας

• Γυρίστε το διακόπτη θερµοκρασίας αριστερόστροφα µέχρι το
τέλος της διαγράµµισης και αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα.
• Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας, µε εξειδικευµένο προσωπικό ή τον κατασκευαστή
• Συνδέστε τη συσκευή σε έναν
ρευµατοδότη µε τάση όση η τάση
λειτουργίας της συσκευής
• Αντικαταστήστε τη λυχνία
• Ελέγξτε τη λειτουργία του ρυθµιστή ενέργειας

13. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Τεχνικά χαρακτηριστικά Χόβολης ΑΚ/8-5
Ισχύς

600 W

Τάση λειτουργίας

220-240 V

Συχνότητα λειτουργίας

50/60 Hz

Καθαρό βάρος

2,940 Kg

Μεικτό βάρος

3,340 Kg

∆ιαστάσεις (mm)

L210 W210 H195

Θερµοκρασία λειτουργίας

300 C~
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14. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
14.1 ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
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14.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

A/A

Περιγραφή

Ποσ.1

Μ.Μ

1

ΠΑΤΟΣ

1,0

Τεµ.

2

ΤΑΠΑ

4,0

Τεµ.

3

ΠΑΞΙΜΑ∆Ι ΕΞ10 Μ4

3,0

Τεµ.

4

ΝΤΙΖΑ M4

3,0

Τεµ.

5

ΣΤΕΦΑΝΙ ΙΝΟΧ

3,0

Τεµ.

5

ΣΤΕΦΑΝΙ ΧΡΥΣΟ

3,0

Τεµ.

6

ΒΙ∆Α ΦΡ. ΣΤ. 4Χ12

2,0

Τεµ.

7

ΤΡΕΣΑ

1,0

Τεµ.

8

ΚΑ∆ΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΙΝΟΧ Φ14

1,0

Τεµ.

9

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Φ6.5 600W

1,0

Τεµ.

10

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1,0

Τεµ.

11

ΡΟΖΕΤΑ

1,0

Τεµ.

12

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

2,0

Τεµ.

13

ΠΑΞΙΜΑ∆Ι M4Χ12

3,0

Τεµ.

14

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1,0

Τεµ.

15

1,0

Τεµ.

16

ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1,0

Τεµ.

17

ΒΙ∆Α Φ8 Μ4

3,0

Τεµ.

18

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΗΣ ΙΝΟΧ

1,0

Τεµ.

18

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΗ

1,0

Τεµ.

19

ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ Ν7

1,0

Τεµ.

26

ΠΑΞΙΜΑ∆Ι M4

6,0

Τεµ.

27

ΡΟ∆ΕΛΑ ΑΣΤ. Φ4

11,0

Τεµ.

28

1,0

Τεµ.

29

ΡΟΖΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΠ ΡΟΖΕΤΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1,0

Τεµ.

30

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POWER

1,0

Τεµ.

31

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

1,0

Τεµ.

32

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΡΟΣΟΨΗ

1,0

Τεµ.

33

ΒΙ∆Α 4.2Χ13

5,0

Τεµ.

34

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 300

1,0

Τεµ.

35

ΡΟ∆ΕΛΑ ΦΑΡ∆ΙΑ Φ5

4,0

Τεµ.

36

ΒΙ∆Α ΣΤ. 4.2Χ9.5

5,0

Τεµ.

37

ΒΙ∆Α ΦΡ. ΣΤ. 3.5Χ9.5

2,0

Τεµ.
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15. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
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